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Zlepšení prostředí 
v sídlech



Zlepšení prostředí v sídlech

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020, 157. výzva

Příjem žádostí: do 30. 11. 2021

Výše dotace: až 60 % způsobilých výdajů 

Aktuálně k dispozici: 60 mil. Kč

• revitalizace a zakládání funkčně propojených ploch a prvků veřejně 

přístupné sídelní zeleně – zakládání a obnova parků, zahrad, stromořadí, 

alejí, lesoparků,

• realizace doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru 

a opatření k ochraně biodiverzity.



Park pod Kostelem v Tišnově

Revitalizace zeleně 

v centru obce Vidče



Posílení přirozených 
funkcí krajiny



Posílení přirozených funkcí krajiny

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020, 156. výzva

Příjem žádostí: do 30. 11. 2021

Výše dotace: až 60 % způsobilých výdajů 

Aktuálně k dispozici: 40 mil. Kč

• vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí - tůně, mokřady, 

malé vodní nádrže, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k 

takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží,

• pouze pro projekty na vytváření a obnovu malých vodních nádrží ležících 

většinovou plochou mimo ZCHÚ, území NATURA 2000 nebo ÚSES, které 

nevyplývají z plánu dílčích povodí.



Povodňová ochrana



Povodňová ochrana a hospodaření se 
srážkovou vodou

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020, 159. výzva

Příjem žádostí: do 31. 1. 2022

Výše dotace: 85 % CZV, (30 %  - propustné zpevněné povrchy, 95 % -

zprůtočnění a retence koryt) 

Alokace: 500 mil. Kč

• zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a 

přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, 

• hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu - pouze pro organizační 

složky státu (pro ostatní žadatele připravovaná výzva z Národního plánu 

obnovy),

• obnovení, výstavba a rekonstrukce vodních děl sloužící povodňové ochraně. 



Výsadba stromů



Výsadba stromů

Národní program Životní prostředí – výzva č. 4/2021

Příjem žádostí: do 30. 12. 2023

Výše dotace: 151 tis. – 250 tis. Kč, až 100 % způsobilých výdajů

Alokace: 200 mil. Kč

• výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně 

přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů 

využívaných ke komunitnímu setkávání,

• příspěvek je určen k úhradě sazenic, závlahy, zajištění odborného dozoru a 

následné péče, zpracování odborného posudku a zajištění publicity,

• žadatelé - všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace 

projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.



Výsadba aleje ve 

městě Sedlčany

Výsadba ovocných 

stromů na Pekařce

Výsadba 

ovocných 

dřevin na 

Kamenném 

vrchu



Domovní čistírny 
odpadních vod



Domovní čistírny odpadních vod 

Národní program Životní prostředí – výzva č. 7/2021

Příjem žádostí: do 31. 12. 2023

Výše dotace: 150 – 300 tis. Kč na jednu DČOV dle kapacity, max. 80 % 

způsobilých výdajů 

Alokace: 300 mil. Kč

• vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod, 

• podporovány DČOV do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO), 

• pro oblasti, kde není možné z technického či ekonomického hlediska 

připojení ke stokové síti zakončené ČOV.



Dolní Lomná, čištění 

odpadních vod

Odkanalizování obce 

Starkoč soustavou DČOV

Čištění odpadních vod 

v obci Dvory nad Lužnicí



Adaptace rezidenčního 
sektoru na změny klimatu



Dotace pro rodinné a bytové domy

Program Nová zelená úsporám

Příjem žádostí: kontinuálně do 30. 6. 2025

Výše dotace: rodinné domy až 60 % z celkových způsobilých výdajů, bytové 

domy až 50 %

Alokace: 11 mld. Kč

• hospodaření s dešťovou vodou, recyklace šedé vody,

• výstavba zelených střech,

• výsadba stromů (pouze bytové domy),

• výhodné bonusy při kombinaci opatření,

• výdaje uznatelné od 1. 1. 2021.



Připravujeme....



Hospodaření se srážkovou vodou v obcích 

Národní program Životní prostředí – prostředky z Národního plánu obnovy

Příjem žádostí: předpoklad listopad 2021 - leden 2022

Výše dotace: až 85 % CZV, budování propustných zpevněných povrchů až 30 % 

Alokace: 1,2 mld. Kč

• povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení,
• dešťové zahrady,
• podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem,
• suché retenční nádrže, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady,
• akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod,
• povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, 
• výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné,
• výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční),
• přestavba konstrukcí střech.



Hospodaření se srážkovou vodou v obcích

Operační program Životní prostředí 2021–2027 

Předpoklad prvních výzev: návaznost na vyčerpání alokace NPO 

Výše dotace: 85 % CZV, propustné zpevněné povrchy 30 %, modrozelená Infrast. 95 % 

Alokace v rámci programu: cca 1,9 mld. Kč

Příjemci podpory: veřejný sektor

• zpomalení odtoku, podpoření vsakování, retence a akumulace srážkové vody a jejího 

dalšího využití, řízená dotace podzemních vod,

• využití šedé vody,

• výstavba zelených střech.

• možná kombinace s opatřením na zakládání a obnovu veřejné sídelní zeleně,

• komplementárně podpora hospodaření se srážkovou vodou i v rámci IROP,

• podpora adaptačních opatření i v rámci komplexních projektů na snížení energetické 

náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.



Podporovaná opatření:
• povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení,
• podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem, 
• povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod,
• akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití,
• povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě,
• závlahové systémy - zálivka veřejné zeleně akumulovanou srážkovou vodou,
• prvky modro-zelené infrastruktury, vč. nezbytného trubního vedení, 
• budování propustných a výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné 

zpevněné, 
• zelené střechy (financování s využitím zjednodušených metod vykazování),
• budování technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod v budovách za 

účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na 
vodu pitnou.

Hospodaření se srážkovou vodou v obcích





Operační program Životní prostředí 2021–2027 

Předpoklad první výzvy: pol. roku 2022

Výše dotace: 85 % CZV

Příjemci podpory: veřejní i soukromí žadatelé

• Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních 

stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu 

včetně dokončovací a rozvojové péče.

• Možná kombinace s dalšími opatřeními – např. výsadba + zelené střechy okolních 

budov, suchá nádrž + výsadba zeleně.

• Menší projekty (250 tis. – cca 5 mil. Kč) – zjednodušené metody vykazování 

nákladů.

Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně



Operační program Životní prostředí 2021–2027 

Předpoklad první výzvy: nejdříve 2. pol. roku 2022

Výše dotace: 85 % CZV

Příjemci podpory: veřejní žadatelé, fyzické osoby i podnikající (pouze pro opatření 

vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů)

• opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách,

• povodňové parky,

• ochranné nádrže (suché, retenční, poldry),

• bezpečnostní přelivy na stávajících vodních nádržích,

• eliminace bezúčelných  vodních děl a příčných staveb v korytech - nevhodných 

povodňových překážek.

Protipovodňová opatření



Operační program Životní prostředí 2021–2027 

Předpoklad první výzvy: nejdříve 2. pol. roku 2022

Výše dotace: 90 % CZV

Příjemci podpory: veřejní i soukromí žadatelé, fyzické osoby 

Podpora opatření pro:

• eliminaci účinnosti drénu (např. přerušené úseky potrubí, instalaci záslepek)

• zvyšování nivelety dna odvodňovacích příkopů a kanálů hrázkováním a 

zasypáváním, 

• řízené zarůstání drenáže (dřevinami, bylinami) a další vhodná opatření 

Možná kombinace s dalšími opatřeními v jednom projektu - např. odstranění 

odvodňovacích zařízení + realizace tůní nebo odstranění odvodňovacích zařízení + 

výsadba remízku v rámci podpory vegetačních prvků v krajině.

Odstranění negativních funkcí odvodňovacích 

zařízení v krajině



373 000 
lidí připojeno na 

lepší zásobování 

vodou

177 000 
lidí napojeno 

na lepší čištění 

odpadních vod

2 162 km
vybudovaných 

kanalizací

Od roku 2014 jsme podpořili… 

55 000 
vysázených 

stromů 

a dřevin

540
vybudovaných 

rybníků, 

tůní, mokřadů

249 000
lidí ochráněno před 

povodní
1 385

instalovaných DČOV

534 km
nové vodovodní sítě

15 000 m2

zelených střech



Děkuji za pozornost.

Ing. Petr Valdman


